اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

وزارة املاليـــــــة
قـــرار وزاري
رقم 2022/٢٧
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام امللحــق رقــم ()1
دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفـق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على امللحق رقم ( )1دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفق
بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ٧ / 26 :هـ
املوافـــــق٢٠٢٢ / ٢ / ٢٨ :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

تعديالت على بع�ض �أحكام امللحق رقم ()1
دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة (( )01ال�ضريبة على دخل امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية) من البند
رقـ ــم (�( )21ضريب ــة الدخـ ــل) م ــن الف�ص ــل رقــم (�( )101إيـ ــرادات ال�ضرائــب والر�سـوم)
من الباب الأول (الإيرادات) مــن امللح ــق رق ــم ( )1دليـ ــل ت�صنيف امليزانية العامة للدول ــة
املرفق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
رقم احل�ساب
ا�سـم احل�سـاب
مادة بند ف�صل باب

01

21

101

دليــــل احل�ســــاب

يـدرج بـ ــه �ضريبة الدخـل التي حت�صل
من جميع امل�ؤ�س�سات ،وال�شركات
العمانية ،والأجنبية واملختلطة،
� 1ضريبة الدخل
وال�شركات الأجنبية التي لي�س لها
من�ش�أة م�ستقرة فـي عمان وفقا لقانون
�ضريبة الدخل

املــادة ( ) ٢
تلغى احل�سابات الآتية من الف�صل (�( )101إيرادات ال�ضرائب والر�سوم) من الباب الأول
(الإيرادات) من امللح ــق رقم ( )1دليـ ــل ت�صني ــف امليزانية العامة للدولة املرفق بالالئ ــحة
التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها:
م
1
2

رقم احل�ساب
11012102
11012103

3

11012104

التفا�صيــــــل
ال�ضريبة على دخل ال�شركات املختلطة
ال�ضريبة على دخل امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأجنبية
ال�ضريبة على دخل ال�شركات الأجنبية
والتي لي�س لها من�ش�أة م�ستقرة فـي عمان

